Hoe ziet het overblijven er op de Spindel uit?
Hieronder volgt een uitleg.

Kleuters
-

De kleuters eten in 2 lokalen. Om de maand wisselen we van klassen.

-

Kleuters zitten te wachten in de klas en worden aangestreept op de overblijflijst.
Daarna zetten ze hun broodtrommeltje en drinken in de klas. Gaan dan plassen en
handen wassen en dan eten. Om 12.40 uur gaan, bij goed weer, de kleuters die klaar
zijn met eten naar buiten. Bij slecht weer spelen ze in de hal, kunnen ze kleuren in de
klas, wordt er voorgelezen of kunnen ze een filmpje kijken.

-

Kinderen die niet klaar zijn mogen blijven zitten en eten onder toezicht door. Als het
nog kan gaan ze wel even naar buiten.

-

Wij willen u verzoeken de broodtrommels en bekers te voorzien van de naam van uw
kind!

Groepen 3 t/m 8
-

De groepen 3 t/m 8 eten in de klassen. Per leerjaar 2 groepen.
om de 4 weken is het wisselen van lokalen.
De groepen 8 eten in 1 lokaal.

-

Op vrijdag eten de groepen in 1 klas van groep 8 en in de grote hal.

-

De kinderen verzamelen zich in de klassen waar wordt overgebleven. Als iedereen zit,
mogen ze gaan eten en wordt er ondertussen door een overblijfmedewerkster
gecontroleerd en aangekruist op overblijflijst wie er zijn.

-

Om 12.30 uur gaat de zoemer. Kinderen die niet klaar zijn met eten kunnen verder
eten in de hal, om overzicht te kunnen houden.

-

Om 12.50 uur is iedereen wel klaar met eten

-

Als de zoemer om 12.30 uur gaat, gaat er van iedere groep één overblijfmedewerker
mee naar buiten. Eén overblijfmedewerker gaat naar de spelletjes, één
overblijfmedewerker gaat naar het knutselen en één houdt toezicht bij het
voetballen. Bij mooi weer kunnen de kinderen ook naar de Groene Long.

-

Nieuw: dit jaar hebben we twee medewerkers van het beweegburo die buiten en
binnen bewegingsspelletjes met de kinderen doen.

-

Het schoonmaken van de tafels in de lokalen wordt ook door één
overblijfmedewerker gedaan.

-

Om 13.05 gaan ze binnen opruimen en om 13.15 uur worden de
overblijfmedewerkers buiten afgelost door de leerkrachten. De medewerkers van
Kober blijven dan nog even buiten voor een goede overdracht. Doormiddel van een
bel op het schoolplein weten de kinderen dat ze terug mogen naar hun eigen
schoolplein of naar binnen kunnen.

Beweegburo
“Hoi, mijn naam is Adam van der Sterre en werk als beweegspecialist
voor het Beweegburo. Een beweegspecialist is iemand die op
tussenschoolse en naschoolse opvang sport en spelactiviteiten
aanbiedt. Vanaf heden bied ik, ter ondersteuning van het overblijfteam,
elke dinsdag en donderdag activiteiten aan op de Spindel.
Mijn specialiteit ligt in vechtsport en freerunning, Maar ik kan ook
longboarden, jongleren en als ik geluk heb dan schiet ik soms ook nog
weleens een voetbal in het doel.
Ik ga proberen zo veel mogelijk activiteiten op de groene long te doen dus zorg dat je kind
altijd genoeg warme kleding en een goede jas bij zich heeft!
Mocht je meer willen weten over het Beweegburo dan kunt je kijken
op www.beweegburo.nl”

“Mijn naam is Claudia Bakker en ik ben 23 jaar.
Vanuit het Beweegburo ben ik op maandag en donderdag aanwezig
tijdens de overblijf om de leerlingen te begeleiden. Op het moment
dat de kinderen buiten gaan spelen ben ik op het kleuterplein of bij de
groene long(met groep 3 t/m 8) om een sportactiviteit te begeleiden.”

Overblijf coördinators
Al ruim 7 jaar is Marie-José Machielsen overblijfcoördinator op de Spindel. Sinds mei dit jaar
wordt zij ondersteund door Marieke van Oyen, pedagogisch medewerker. Marieke gaat als
coördinator de onderbouw (groepen 1 t/m 4) ondersteunen en Marie-José gaat als
coördinator de bovenbouw (groepen 5 t/m 8) ondersteunen.
Wij zijn op maandag, dinsdag en donderdag van 11.30 tot 13.30 uur op school aanwezig. Op
vrijdag zijn we via mail bereikbaar: overblijfteam@hetgroenelint.nl
Voor de tussenschoolse opvang op vrijdag is Stephanie Heijne, pedagogisch medewerker,
aanwezig en aanspreekpunt.
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Overblijfteam
Naast de coördinators en de medewerkers van het Beweegburo bestaat het overblijfteam
uit pedagogisch medewerkers van Kober Kinderopvang en vrijwilligers. In de gang richting de
personeelskamer hangt een fotolijst in de vorm van een huisje met de foto’s van de
overblijfmedewerkers.
Nieuw: Vanaf maandag 27 november zijn de pedagogisch medewerkers te herkennen aan
hun aqua-kleurige jas en de vrijwilligers aan hun aqua-kleurige hesjes. De medewerkers van
het Beweegburo hebben groene bovenkleding aan.

Vrijwilligers gezocht
Het overblijfteam kan niet zonder enthousiaste vrijwilligers. Daar kunnen we er nog een paar
van gebruiken voor de dinsdagen en de donderdagen.
Neem contact op met de overblijfcoördinatoren voor meer informatie.

